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План. 
 

1. Єтіологія нейротоксикозів. 

2. Патологія, клініка нейротоксикозів. 
3. Класифікація нейротоксикозів. 

4. Лікування, профілактика нейротоксикозів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Нейротоксикози. Інтоксикація бензолом. 
 

ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 3 ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Професійні інтоксикації, які протікають з переважним ураженням центральної 

і периферичної нервової системи, носять назву нейроінтоксикацій, або 

нейротоксикозів. 

Етіологія. До класичних отрут, що впливають переважно на нервову систему, 

відносять металеву ртуть, сірковуглець, тетраетилсвинець. Нейротропною дією 

володіють багато наркотичних речовин, вуглеводні. Деякі хімічні з'єднання 

можуть викликати зміни з боку не тільки нервової системи, але й інших органів 

і систем (свинець, бензол, оксид вуглецю, фториди та ін.). Інколи одна й та сама 

речовина у високих концентраціях спричиняє нейротропний ефект, а при 

низьких концентраціях має іншу дію. Наприклад, бензол при великих 

концентраціях діє на центральну нервову систему (нар- котичний вплив), при 

низьких — викликає зміну системи кровотворення. Під впливом високих 

концентрацій фталатних пластифікаторів виникає подразнення слизових 

оболонок очей і носоглотки, а при низьких — зміни з боку периферичної 

нервової системи. 

Втягуються в патологічний процес різні відділи центральної і периферичної 

нервової системи. Визначаються зміни в усіх елементах нервової системи — 



судинах, клітинах, нервових волокнах і глії. Зміни з боку нервової системи при 

дії токсичних нейротропних отрут неспецифічні. Деякі токсичні речовини, 

відрізняються вибірковістю впливу на різні відділи нервової системи: марганець 

— на стріопалідарну систему, оксид вуглецю — на підкоркові вузли, 

тетраетилсвинець — на таламогіпоталамічну зону тощо. 

Патогенез. Механізм впливу хімічних речовин на нервову систему 

різноманітний. Вони володіють блокуючою дією на ферментні системи, 

медіатори і біологічно активні речовини. Пригнічуючи тканинне дихання, вони 

можуть викликати гіпоксію тканин із змінами нервової системи. Наркотичні 

речовини блокують синаптичне-проведення збудження в ретикулярну формацію 

мозкового стовбура, в ділянці гіпоталамуса. 

Клініка. Клінічна картина гострих нейроінтоксикацій проявляється 

сукупністю психічних, неврологічних, сомато-вегетативних симптомів. При 

тяжких інтоксикаціях порушується свідомість, розвивається токсична кома або 

гострий гіпоксикаційний психоз. 

При хронічних інтоксикаціях зміни з боку нервової системи можуть 

проявлятись синдромами вегетативно-судинної дистонії (дисфункції), 

астеновегетативним і астеноневротичним. У більш пізній стадії токсичного 

процесу відмічаються органічні зміни нервової системи — токсична 

енцефалопатія. Порушення периферичних відділів нервової системи можуть 

проявлятись у вигляді рухомої, чутливої і змішаної форм токсичних 

поліневропатій. Виділяють також вегетативно-чутливу форму останніх. 

У перебігу нейроінтоксикації виділяють дві стадії — функціональних розладів 

нервової сисгеми, яка проявляється в ранні строки впливу отрути і 

характеризується оборотністю змін, і стадію органічних змін центральної і 

периферичної нервової системи. Органічна симптоматика розвивається за 

наявності великого стажу роботи в несприятливих виробничих умовах і 

характеризується стійким і тривалим перебігом навіть за умов припинення 

контакту з речовинами. 



Інтоксикація марганцем 

Загроза інтоксикації марганцем у вигляді окислів або солей існує за таких 

умов: при добуванні марганцевих руд, виплавці високоякісних сталей та деяких 

сплавів; у разі дугової зварки електродами, що містять у своїй обмазці марганець, 

і автоматичної та напівавтоматичної зварки під флюсами, які містять марганець; 

при виготовленні цих електродів і флюсів; у процесі ви- робництва елементів для 

кишенькових батарей. Допустима концентрація (в перерахуванні на МnО3) 0,3 

мг/м3. 

Марганець потрапляє до організму через легені, меншою мірою через шлунко-

кишковий тракт і, можливо, через шкіру. Депонується у вигляді фосфату в 

легенях, кістках, печінці. Виділяється з калом, сечею. 

Патогенез. Серед багатьох механізмів дії марганцю на організм людини 

особливої уваги потребують порушення в обміні біогенних амінів і в ряді 

ферментів та порушення гормоноутворення (рис. 28). 

Одержано дані, що свідчать про пригнічення адренореактивних і підвищення 

активності М- і Н-холінореактивних систем, накопичення ацетилхоліну в сінап- 

сах підкоркових вузлів, в гіпоталамусі. Доведена залежність екстрапірамідних і 

психічних порушень від розладів у синтезі, і особливо від депонування дофаміну. 

Деяке значення в патогенезі отруєнь марганцем має гіпофункція залоз 

внутрішньої секреції (статевих, щитовидної, надниркової, гіпофізу). Можлива 

роль у патогенезі отруєння марганцем функціональної недостатності печінки. 

Основну токсичну дію марганець чинить на центральну нервову систему 

(стріопалідарний відділ), меншу — на периферичну, серцево-судинну і 

ендокринну. Цей метал є слабким алергеном і може викликати екзему, 

бронхіальну астму. Однак його сенсибілізуючі властивості звичайно 

проявляються лише при дії малих концентрацій, у разі більш інтенсивної дії ці 

властивості маскуються його високою токсичністю. 



Патолого-анатомічна картина. Має місце повнокров'я органів, 

дегенеративно-дистрофічні зміни спостерігаються переважно в нервовій системі. 

У підкоркових вузлах, у корі та зоровому бугрі знаходять некротичні ділянки. 

Дистрофічний процес супроводжується вакуолізацією, гострим набряканням і 

центральним хроматолізом, пікнозом і ектопією ядер. Морфологічні зміни у 

внутрішніх органах незначні. 

Клініка. Перші клінічні ознаки інтоксикації частіше всього з'являються через 

декілька років контакту з марганцем і його сполуками, але може бути і більш 

короткий період (6—9 міс.). Можливі пізні клінічні форми нейротоксикозу 

(через декілька років після припинення контакту з марганцем). 

Розрізнюють три стадії хронічного отруєння марганцем. Для I стадії 

характерні функціональні порушення нервової системи: астенія, сонливість, 

парестезії та нерізка слабість у кінцівках; симптоми дисфункції вегетативної 

нервової системи: підвищена пітливість, салівація; вегетативно-сенситивний 

поліневрит. Можуть виявлятись неврологічні мікросимптоми: легка гіпомімія, 

м'язова гіпотонія, підвищення сухожильних рефлексів, гіпестезія за 

поліневритичним типом. 

Характерним є своєрідна зміна в психічній діяльності: зниження активності, 

звуження кола інтересів, зниження пам'яті й уваги до захворювання,  збільшення 

психічної астенії. Зміни в психіці звичайно передують неврологічним симптомам 

отруєння. Можуть виявлятись ознаки пригнічення функції гонад, щитовидної 

залози, порушення функції печінки і шлунково- кишкового тракту. 

Діагноз І стадії інтоксикації через відсутність чітких симптомів утруднений. 

До того ж, перехід стадії І в стадію II проходить іноді дуже швидко. Тому такі 

хворі повинні бути під ретельним лікарським наглядом. 

Стадія II хронічної інтоксикації марганцем носить назву стадії початкової 

токсичної енцефалопатії. На цій стадії формується виражений астенічний 

синдром, зростають апатія, сонливість. Виявляються неврологічні ознаки 



екстрапірамідної недостатності: гіпомімія, негруба брадикінезія, про- і 

ретропульсія, м'язова дистонія з підвищенням тонусу окремих м'язів. 

Виразнішають ознаки поліневриту, парестезії в кінцівках, утруднюється ходьба 

по сходах. Характерне пригнічення функції гонад, надниркових залоз. Можуть 

спостерігатись функціональні порушення з боку печінки, шлунково-кишкового 

тракту. 

Стадія III отруєння марганцем — марганцевий паркінсонізм. Для цієї стадії 

характерна наявність грубих розладів у руховій сфері: маскоподібність обличчя, 

дизартрія, порушення почерку, хода «півняча» (ходіння на носках, зумовлене 

контрактурою згиначів стоп) або спастико-паретична з парезом стоп, грубі про- 

і ретропульсії (рис. 29). Усі рухи сповільнені, утруднені. Від- мічається 

підвищення тонусу м'язів, частіше в ногах, нерідко спостерігається м'язова 

гіпотонія або дистонія. Сухожильні рефлекси підвищені за пірамідним типом, 

відзначається поліневритичний тип гіпестезії. 

Відмінною рисою марганцевого паркінсонізму є своєрідні розлади психіки: 

хворі ейфорійні, ставлення до хвороби знижене або відсутнє, періодично 

виникають насильницькі емоції (плач або сміх). Поєднання ейфорії, сміху і 

шаткої ходи створює враження сп'яніння або придуркуватості. У хворих 

поступово звужується коло інтересів, росте байдужість (симптом так званої 

емоційної тупості), знижується загальний інтелект. Своєрідним є зміна почерку, 

який стає нерозбірливим з тенденцією до мілкого зображення букв (симптом 

мікрографії). 

Іноді окремі, досить характерні для інтоксикації симптоми відсутні. Однак 

загальною рисою різних симптомів марганцевої інтоксикації є порушення 

пластичного тонусу м'язів з перевагою його в тих чи інших м'язових групах. 

Таким чином, неврологічна картина марганцевої інтоксикації в основному 

характеризується синдромом паркінсонізму, але повністю ним не охоплюється. 

Наявність ураження черепномозкових нервів, пірамідної недостатності, нерідко 

ураження периферичної нервової системи дають підставу говорити про 



токсичний енцефаломієлополіневрит. 

Іноді, не зважаючи на припинення контакту з марганцем, явища паркінсонізму 

прогресують, особливо на протязі найближчих 2—3-х років. 

Клініка III стадії марганцевої інтоксикації схожа з постенцефалітичним 

паркінсонізмом. При диференціальній діагностиці слід враховувати дані 

анамнезу (контакт з марганцем, відсутність гострого початку з лихоманкою, 

зміни у картині крові, двоїстості в очах, косоокості, приступів «судом погляду»). 

Слід також пам'ятати, що марганцевий паркінсонізм має тенденцію до більш 

швидкого розвитку, ніж постенцефалітичний. 

Зміни, що відмічаються у хворих з марганцевою інтоксикацією III стадії, мало 

зворотні, але безпосередньої загрози життю не виникає. Прогноз щодо 

можливого відновлення працездатності несприятливий. 

Хронічна марганцева інтоксикація в електрозварювальників характеризується 

своєрідним клінічним перебігом. Більш виразним в них буває астенічний 

синдром. Можливий також прояв екстрапірамідної недостатності. Зміни з боку 

м'язів частіше проявляються в дистонії, компонентом клінічної симптоматики є 

розвиток своєрідного поліневритичного синдрому на фоні загальної астенізації. 

Проте з розвитком патологічного процесу може спостерігатись приєднання 

екстрапірамідної недостатності. Клінічний прояв марганцевої інтоксикації в 

електрозварювальників має легкий перебіг. Спостерігається тенденція до 

коливань артеріального тиску, нерідко хворі скаржаться на біль стискувального 

характеру в серці. Часто виявляються прискорення і лабільність пульсу, 

приглушення серцевих тонів, у ряді випадків 

— синусова аритмія, зниження скорочувальної здібності серця. 

Лікування. Хворим з хронічною марганцевою інтоксикацією вже на ранніх 

стадіях захворювання слід призначити вітамін В1. Тіаміну хлорид, уводять 

внутрім'язово або внутрівенно по 1 мл 5% розчину. Доцільним є застосування 

вітамінів В1 і В6 разом. 

При більш виражених ознаках інтоксикації показане внутрівенне введення 



0,5% розчину новокаїну по 5 мл. Призначення новокаїну слід чергувати з 

підшкірними ін'єкціями 0,5% розчину прозеріну, починаючи з 0,3 до 0,8 мл. Курс 

лікування 15 днів. 

Добрий терапевтичний ефект дає препарат бензотропін, оскільки він чинить 

холінолітичну дію, покращує синаптичні передачі. 

При ригіднобрадикінетичному синдромі застосовують мітандан, який також 

має холінолітичну активність. Препарат призначають усередину по 0,1 г двічі- 

тричі на добу. Можлива тривалість курсу лікування 1—3 місяці. 

Через те, що при марганцевій інтоксикації знижується вміст дофаміну, з 

терапевтичною метою краще застосовувати 1-диоксифенілаланін. Леводопа 

проходить через гематоенцефалітичний бар'єр, в базальних гангліях 

перетворюється в допамін і зменшує гіпокінезію та ригідність м'язів. 

Застосовують його усередину після їжі, починаючи з дози 0,25 г і поступово 

збільшуючи до 4 г протягом 6—8-ми тижнів. Прийом леводопи може спричинити 

розвиток диспептичних розладів. Препарат протипоказаний при значних змінах 

функції печінки, нирок, ендокринних залоз. 

Для підвищення опору організму рекомендують внутрівенне введення 5 мл 5% 

розчину аскорбінової кислоти разом з 20 мл 40% розчину глюкози. Як у 

початковій стадії інтоксикації, так і при мікроорганічних ураженнях нервової 

системи позитивний ефект дають родонові, хвойні і камерні гальванічні ванни. 

Є також повідомлення про застосування при марганцевій інтоксикації 

комплексонів, зокрема ЕДТА. Препарат вводять внутрівенно краплинно у 

вигляді 20 мл 10% розчину на 300 мл 5% розчину глюкози або ізотонічного 

розчину натрію хлориду протягом 3—4-х днів з наступною перервою між 

курсами 4—5 днів. 

Експертиза працездатності. У разі підозри на інтоксикацію марганцем 

показане тимчасове переведення на іншу роботу терміном півтора місяця з 

видачею професійного бюлетеня із лікарняним наглядом. Усі хворі з хронічною 

інтоксикацією мають бути негайно відсторонені від робіт, де можливий контакт 



з марганцем і його з'єднаннями. 

При І стадії інтоксикації хворі поза контактом з марганцем зберігають 

працездатність і, отже, підлягають раціональному працевлаштуванню. У 

випадках, коли переведення на іншу роботу позначається на кваліфікації або на 

обсязі виробничої діяльності, хворим слід встановлювати III групу професійної 

інвалідності. 

Хворі з хронічною інтоксикацією марганцем II стадії через значне зниження 

працездатності або повну її втрату підлягають переведенню на ІІІ або II групу 

професійної інвалідності (в залежності від ступеня функціональних порушень). 

При III стадії інтоксикації хворі вважаються повністю непрацездатними і 

отримують II або І групу інвалідності. 

Слід враховувати, що іноді прогресування процесу може початися через 

декілька років після припинення контакту з марганцем. Усіх хворих хронічною 

інтоксикацією марганцем ставлять на диспансерний облік з динамічним 

спостереженням. 

Профілактика. Вона зводиться до повної герметизації виробничих процесів, 

зменшення пилоутворення, дотримання правил власної гігієни (застосування 

респіраторів, вживання їжі поза виробничих приміщень, часта зміна спецодягу), 

проведення періодичних медичних оглядів. 

 
Інтоксикація ртуттю (меркуріалізм) 

Ртуть — рідкий метал, випаровується при кімнатній температурі. Сфера 

виробництва і застосування металевої ртуті, її неорганічних і органічних сполук, 

а також приборів з ртутним заповненням дуже широка: добування ртуті із рудної 

сировини та із руд благородних металів, виробництво хлору і каустику ртутним 

методом, амальгамування, виготовлення і застосування  вимірювальних 

приладів, виробництво і застосування електротехнічних приладів, виробництво 

електричних ламп і ламп для радіоприймачів, виготовлення сулеми, каломелю, 

застосування ртутьвмісних пестицидів, 



виробництво і застосування ртутьвмісних детонаторів, застосування ртуті при 

одержанні оцтової кислоти, промедолу, стрептоміцину та ін. Вона широко 

застосовується при виготовленні термометрів, манометрів, барометрів, ламп 

денного світла, кварцових ламп — джерел УФ-випромінювання, полярографів. 

Використовується також як каталізатор у хімічній промисловості і в 

лабораторних синтезах органічних речовин, як катод при електрохімічному 

одержанні їдкого натру та хлору і при виготовленні красок. У гірничодобувній 

справі за допомогою ртуті відділяють золото від неметалевих домішок. 

Ртуть є промисловою отрутою з різко вираженими токсичними 

властивостями. У виробничих умовах вона зустрічається у вигляді металевої 

ртуті і неорганічних та органічних сполук. За ступенем впливу на організм 

металева ртуть і її органічні з'єднання (етилмеркур-хлорид, етилмеркурфосфат) 

відносяться до промислових отрут І класу небезпечності. 

Металева ртуть знаходиться в повітрі у вигляді парів, неорганічні з'єднання 

ртуті — у вигляді парів і аерозолів. 

У процесі отримання і застосування ртуті та її з'єднань можливо їх 

надходження до організму через органи дихання (у вигляді парів і аерозолів), 

частково через шлунково-кишковий тракт і через шкіру. 

Небезпечність ртутної інтоксикації збільшується в разі зневажливого 

поводження з цим металом. Відомо, що фізичний стан ртугі має суттєве значення 

при контакті з нею. Так, розлив ртуті з розбризкуванням її на мілкі крапельки 

значно збільшує поверхню зіткнення рідкого металу з повітрям, що визначає 

інтенсивне випаровування з різким зростанням концентрації парів ртуті в повітрі 

виробничих приміщень. Ртуть легко випаровується при кімнатній температурі, 

зберігаючи цю здатність і при температурі нижче 0 °С. 

Мілкі краплини ртуті можуть легко проникати в щілини підлоги, столів, у 

тріщини на підставках приладів і, отже, довгий час залишатись джерелом 

забруднення приміщення. 

Гранично допустима концентрація парів ртуті в повітрі виробничих 



приміщень 0,01 мг/м3. 

У теперішній час інтоксикації парами ртуті відрізняються своєрідністю 

клінічного перебігу і стертістю симптоматики. Це обумовлено насамперед тим, 

що на сучасному виробництві концентрація ртуті, як правило, низька. В той же 

час здатність її накопичуватись в організмі при тривалому впливі може бути 

причиною розвитку професійних отруєнь типу мікромеркуріалізму. 

Патогенез. Потрапляючи в організм переважно через дихальні шляхи, ртуть 

вступає в окладні комплексні з'єднання з білками і у вигляді альбумінатів 

циркулює в крові (рис. 30). Однак досить швидко вона переходить у біхромат 

ртуті, а потім у храмальбумінат ртуті. В подальшому частина ртуті виводиться з 

організму нирками, кишечником, слинними, молочними залозами, а також з 

потом і жовчю. Значна кількість з'єднаної з білком ртуті депонується в печінці, 

нирках, селезінці, підшлунковій залозі, мозковій тканині. Найбільш стійке депо 

ртуті утворюється в центральній нервовій системі. Депонування ртуті не є 

абсолютно фізіологічною реакцією. В період ослаблення загального 

функціонального стану організму під впливом ряду несприятливих факторів 

(інфекція, травма, алкоголь) вона може поступати в кров із депо і призводити до 

розвитку патологічного процесу. 

Особливо складними являються патогенетичні механізми розвитку 

інтоксикацій ртуттю, в основі яких лежить порушення ферментативних процесів 

і білкового метаболізму. 

У процесі розвитку ртутної інтоксикації виникає зміна активності 

ферментативних систем, які містять SH-групи, що пов'язано з порушенням 

білкового і вуглеводного обміну, «реактивністю» вітамінів і окислювально- 

відновлювальних реакцій. Під впливом ртуті спостерігається зміна активності 

глютаміноаспарагінової кислоти, трансамінази і альдолази в тканинах мозку, 

нирок, серця, що призводить до деякого зниження синтезу і збільшення розпаду 

амінокислот. Виявлено підвищення концентрації гістаміну в крові, що зумовлено 

посиленням його синтезу із гістидину і пригніченням механізмів 



інтоксикації. 

Ртуть, що циркулює в крові, має властивість діяти на хеморецептори судин та 

інтерорецептори внутрішніх органів. Унаслідок токсичної дії ртуті виникають 

складні нейродинамічні і нейрорефлекторні порушення, які проявляються в 

підвищенні збудливості вегетативних відділів нервової системи, корково-

підкоркових змінах, у зниженні порогів збудливості зорового і нюхового 

аналізаторів. 

Проникаючи в спинномозкову рідину, ртуть безпосередньо впливає на 

таламо-гіпоталамічну ділянку і кору великих півкуль. При інтоксикаціях ртуттю 

вміст її в спинномозковій рідині та нервовій тканині досягає значних розмірів. 

Патофізіологічна суть астеновегетативіного синдрому, який характеризує 

клініку початкової стадії хронічної ртутної інтоксикації, визначається 

підвищеною збудженістю і швидкою виснаженістю клітин кори головного 

мозку. 

Розлади сну, зміни співвідношення процесів збудження і гальмування при 

меркуріалізмі пов'язані і з безпосереднім впливом ртуті на сіру речовину 

сільвієвого водопроводу, стінки III шлуночка, що приймають участь у 

надходженні імпульсів збудження і гальмування в кору головного мозку, 

регуляції сну і неспання. 

У генезі ртутного тремтіння визначну роль відіграють осередкове ураження 

мозочка, стріарного тіла, порушення інервації м'язів, насамперед зниження 

тонусу екстензорів. 

Патолого-анатомічна картина. При дії ртуті на організм спостерігаються 

деструктивні зміни в клітинах зорового бугра, мозочка, червоного ядра, лобних, 

потиличних і тім'яних відділів кори головного мозку (при енцефалопатії). 

Найбільш тяжкі зміни виявляються в ділянці амонієва рога, в рухових центрах, 

судинній системі. Значні осередкові дегенеративні зміни спостерігаються в 

периферичних нервах, особливо в мієлінових оболонках. 



Клініка. Розрізнюють гострі і хронічні отруєння. 

Гострі форми отруєння ртуттю у виробничих умовах практично не 

зустрічаються. Вони можуть виникати тільки в разі великого надходження ртуті 

в організм, наприклад, при аваріях. Клінічна картина гострих інтоксикацій 

розвивається швидко і протікає досить бурхливо. З'являються різка слабість, 

нездужання, головний біль, нудота, блювання, турбує відчуття металевого 

присмаку в роті, надмірна слинотеча. Відмічаються набухання і кровотеча ясен, 

афтозний стоматит. Згодом з'являються болі в животі, які супроводжуються 

кривавим проносом, настає різка астенізація. Прогноз у разі своєчасного 

лікування сприятливий, хворий одужує. 

Хронічна інтоксикація ртуттю в умовах виробництва зустрічається значно 

частіше. Перші симптоми отруєння, як правило, виникають через декілька років 

після початку роботи в контакті зі ртуттю. Тривалий час захворювання протікає 

без видимих симптомів. 

Перші прояви інтоксикації звичайно не чіткі, вони не привертають уваги 

захворілого. Іноді внаслідок гострого інфікування організму або під впливом 

інших несприятливих факторів латентний перебіг інтоксикації раптово 

загострюється. 

Перебіг хронічного меркуріалізму має три стадії. 

Стадія І носить назву «ртутної неврастенії». Хворі скаржаться на головний 

біль, швидку втомлюваність, роздратованість, тривожний поверхневий сон з 

яскравими сновидіннями, які добре запам'ятовуються, сонли- вість вдень. 

Відмічається серцебиття, підвищена пітливість, схильність до запорів, металевий 

присмак у роті, надмірна слинотеча. Поступово ці симптоми посилюються, 

з'являється відчуття внутрішнього тремтіння, болі в суглобах рук і ніг, почуття 

схніміння кінцівок. Дуже характерні гіперестезія до шуму, яскравого світла, 

лабільність настрою. Знижується пам'ять на недавні події, обличчя, дати, 

утруднюється засвоєння нового матеріалу. Відзначаються астенічні, вегетативні 

розлади, нерізко виражені неврологічні симптоми: 



тремор пальців витягнутих рук з характерною асиметрією, посилення 

сухожильних рефлексів, стійкий червоний дермографізм, гіпергідроз. 

Відмічається лабільність пульсу з нахилом до тахікардії. З'являється ряд 

трофічних розладів (ламкість нігтів, випадіння волосся, гінгівіти). 

Нерідко зустрічається порушення з боку ендокринних залоз: дисменорея, 

ранній клімакс, дисфункція щитовидної залози. 

У разі своєчасного відсторонення хворих від робіт, пов'язаних із контактом зі 

ртуттю, ця стадія вважається повністю зворотною. 

Стадія II хронічної ртутної інтоксикації має назву «ртутного еретизму». 

Вона характеризується значною астенією, схудненням, головним болем, 

порушеннями сну, схильністю до депресії, різким зниженням працездатності. 

Розвивається так званий «ртутний еретизм» — стан підвищеної збудливості, 

подразливості, боязкості, невпевненості в собі, соромливості з швидким 

почервонінням обличчя при хвилюванні, неможливості продовжувати звичайну 

роботу в присутності сторонніх. 

З боку неврологічного статусу спостерігається тремтіння вік, язика, пальців 

витягнутих рук. Тремтіння рук носить постійний характер, що значно утруднює 

виконання роботи, яка потребує мілких точних рухів. Розвиваються почуття 

особливої недовірливості, підозри, хворий надмір зосереджується на своїх 

хворобливих переживаннях. 

Нерідко спостерігаються кровоточивість ясен, виражений гінгівіт, стоматит, 

карієс зубів. Досить характерним є мідно-червоний колір глотки і м'якого 

піднебіння. Розвиваються ознаки хронічного гастриту, гастроентероколіту з 

профузними проносами, інтенсивними болями в животі. 

Завдяки своєчасному лікуванню більшість ознак цього стану зникає, хоча і 

можливі залишкові явища. 

Стадія III хронічної ртутної інтоксикації зветься стадією «ртутної 

енцефалопатії». 

Хворі скаржаться на стійкий головний біль, постійну безсонницю. Дуже 



характерним станом є депресія, проте іноді психічні розлади можуть проявлятись 

невтримним збудженням аж до істерії. Відмічаються синдром на- в'язливих 

станів, страх, зорові і слухові галюцинації. Часом хворі потерпають від 

обморочних станів, епілептиформних припадків, із памороченням свідомості і 

судомами. 

Тяжкі психічні розлади проявляються порушеннями пам'яті, 

шизофреноподібними синдромами, в яких на перший план виходять 

галюцинаторно-маревні явища, страхи, відхилення в афективно-емоціональній 

сфері, іноді «емоційна тупість». Можливий швидкий розвиток психозів із 

прогнозом недоумства. 

У неврологічному стані відмічаються ураження VII і XII пар черепно- 

мозкових нервів за центральним типом, симптоми ураження підкоркових вузлів, 

помірні пірамідні порушення. Виявляються асиметрія носогубних складок, 

горизонтальний патологічний ністагм, анізокорія, гіпомімія. Сухожильні 

рефлекси активні, зона їх розширена, можливі клонуси, патологічні рефлекси. 

Характерно виражений інтенційний тремор пальців рук може 

супроводжуватись хореоподібними посмикуваннями. Такий стан має тенденцію 

до генералізації з розповсюдженням на голову, тулуб і ноги, нерідко набуває 

вигляду генералізованого гіперкінезу. Тремор рук зумовлює відповідну зміну 

почерку. У рідких випадках розвивається поліневритичний синдром з атрофією 

мілких м'язів кистей, знижуються сухожильні рефлекси. Таким чином, клінічні 

прояви ртутної енцефалопатії характеризуються значними психічними 

розладами і чіткими осередковими або розсіяними неврологічними ознаками. 

Неврологічна симптоматика супроводжується втратою апетиту, значним 

схудненням, різкою загальною слабістю. 

Лікування. Лікування ртутних інтоксикацій слід розпочати якомога раніше і 

проводити комплексно. Основними в терапії отруєнь є заходи знешкодження 

ртуті, що потрапила в організм, та її виведення. На перших етапах 



застосовувались з'єднання сірки, зокрема внутрівенне введення 30% розчину 

натрію тіосульфату по 20 мл протягом 15—20 днів. 

Згодом були розроблені більш ефективні засоби антидотної терапії — дитіоли, 

які в своїй структурі мали дві вільні і близько розташовані SH-групи, що 

забезпечувало утворення з іоном ртуті стабільного циклічного комплексу. Серед 

таких дитіолів широко застосовуються БАЛ, унітіол, сукцимер, Д- пеніциламін. 

Добрий лікувальний ефект дають сірководневі ванни, які показані через день 

протягом 10—12 днів. Призначають активатори ферментних систем — ліпамід 

по 0,05 г тричі на день протягом 20 днів. 

Із симптоматичних засобів показане внутрівенне введення 20 мл 40% розчину 

глюкози з 5% розчином аскорбінової кислоти (2 мл), 0,5% розчином вітаміну В1 

(1 мл) та 0,5% розчином вітаміну B6 (1 мл). 

У разі наявності неврастенічного синдрому призначають малі дози натрію 

броміду (0,5—1% розчин) з кофеїн-бензоатом натрію (0,1—0,05%) по одній 

столовій ложці тричі на день, антигістамінні препарати (димедрол, супрастин, 

фенкарол), настойку собачої кропиви, валеріани, конвалії в поєднанні з малими 

дозами кофеїну. 

Добрий результат дають хвойні і морські ванни, курс 12—14 ванн 

рекомендують приймати через день. 

Якщо перебіг захворювання затяжний, хворих після перебування в  стаціонарі 

направляють у санаторії чи профілакторії на підприємствах. 

Експертиза працездатності. При хронічній інтоксикації ртуттю легкого 

ступеня (функціональні порушення нервової системи) хворих тимчасово 

переводять на іншу роботу терміном до двох місяців з видачею лікарняного 

листка. У разі повторної інтоксикації, недостатньої ефективності лікування, а 

також інтоксикації середнього і тяжкого ступенів при появі інтенційного 

тремору обов'язковим є переведення на роботу поза контактом зі ртуттю; при 

інтоксикації на межі з токсичною енцефалопатією хворих переводять на 



інвалідність. 

Профілактика. Серед профілактичних заходів насамперед треба мати на увазі 

усунення можливих джерел ртутної інтоксикації (правильне зберігання ртуті та 

її з'єднань, повне виключення ртуті або заміна її на менш токсичні з'єднання), 

локалізація джерел забруднення ртутними парами повітря виробничої зони та 

інших приміщень, дотримання відповідних норм безпеки (вентиляція, 

герметизація устаткування) та правил особистої гігієни, регулярна 

демеркуріалізація приміщень, де знаходяться джерела ртутного забруднення.  

Якщо ртуть перелилась на підлогу, її обробляють 20% розчином хлорного 

заліза або посипають порошком сірки. 

Серед профілактичних заходів слід назвати також попередні та періодичні 

медичні огляди робітників. 

 
Інтоксикація сірковуглецем 

Сірковуглець — з'єднання вуглецю з сіркою. Являє собою безколірну рідину. 

Із своєрідним запахом, схожим на хлороформ. Сірковуглець легко випаровується 

при кімнатній температурі. Застосовується: у виробництві віскозних волокон, 

целофану, в хімічній промисловості як розчинник фосфору, жирів, гуми; при 

виготовленні оптичного окла і водотривких клеїв; у сільському господарстві як 

інсектицид. Гранично допустима концентрація — 1 мг/м3. 

Сірковуглець надходить до організму переважно через органи дихання, може 

проникати і через непошкоджену шкіру. Більша частина сірковуглецю, що по- 

трапляє в організм, підлягає хімічним перетворенням і виводиться із організму з 

сечею, можливо з калом у вигляді неорганічних сульфатів та інших сірковмісних 

сполук. Частково виділяється в незмінному вигляді з видихуваним повітрям. 

Найбільш високі концентрації сірковуглецю знаходять у мозку, тканині 

периферичних нервів, печінці, нирках. Відомо, що сірковуглець проходить через 

плацентарний бар'єр і має ембріотоксичну дію, а також 



потрапляє в молоко годувальниць. 

Патогенез. Токсична дія сірковуглецю пояснюється його взаємодією в 

організмі з різними нуклеофільними групами (H2-, SH-, ОН-групами) білків та 

інших з'єднань, що призводить до порушень метаболізму і до блокування 

ферментних систем, особливо тих, які містять у своєму складі мідь — 

моноаміноксидази і церулоплазмін (рис. 31). Пригнічення останнього ферменту 

спричинює зв'язування піридоксаміну та дефіцит вітаміну B6. Зміни 

регуляторних нейрогуморальних впливів ведуть до порушення жирового та 

інших видів обміну. При цьому страждають рецепторні та синаптичні утворення 

центральної і периферичної нервової системи з ослабленням механізімів 

регулювання гомеостазу, виникають нейродинамічні і нервово- рефлекторні 

розлади, що й обумовлює розвиток патологічного процесу. 

Патолого-анатомічна картина. При дії сірковуглецю має місце дифузне 

ураження нервової системи, яке супроводжується структурними змінами в 

клітинах кори напівкуль великого мозку, підкоркових вузлів, гіпоталамічної 

ділянки і стовбура головного мозку, змінами в периферичній нервовій системі. 

Характерними є судинні порушення, наявність крововиливів. Відзначається 

жирове переродження печінки, серця. 

Клініка. Інтоксикації сірковуглецем можуть бути як гострими, так і 

хронічними. 

Гострі отруєння . У виробничих умовах гострі отруєння виникають рідко. 

Клініка гострих інтоксикацій характеризується бурхливим розвитком клінічної 

симптоматики. За ступенем вираженості розрізняються легкі і тяжкі її форми. 

При легкій формі з'являються почуття сп'яніння, головний біль, 

запаморочення, іноді нудота, блювання. Хворі перебувають у стані ейфорії. 

Нерідко спостерігаються хитка хода, своєрідні тактильні галюцинації (почуття 

дотику «чужої руки»). У деяких випадках дере в горлі. Хворі з легкою 

інтоксикацією швидко одужують. 



Якщо легкі гострі отруєння повторюються багаторазово, може спостерігатись 

стан своєрідного сп'яніння, запаморочення. Часом хворим двоїться в очах, 

турбують безсоння, подавлений настрій, головний біль, пору- шення чутливості, 

нюху, біль у кінцівках, сексуальні розлади. До цього можуть приєднуватись і 

диспептичні явища. Спостерігаються зміни в психіці, які розвиваються 

поступово (підвищена роздратованість, лабільність настрою, зниження пам'яті, 

інтересу) і укладаються в картину токсичної енцефалопатії. 

За клінічною картиною гостре тяжке отруєння сірковуглецем нагадує 

симптоматику наркозу. Якщо зразу ж після надходження в організм великої 

кількості отрути не вивести іпотерпілого з небезпечної зони, настає глибокий 

наркоз, зникають усі рефлекси, в тому числі рогівковий і зіничний, можлива 

зупинка серцевої діяльності. Частіше непритомний стан змінюєгься різким 

збудженням, хворий схоплюється для втікання, скрикує і знову впадає в 

непритомний стан, який супроводжується судомами. Перенесена гостра тяжка 

інтоксикація нерідко залишає наслідки у вигляді органічного ураження 

центральної нервової системи, порушень психіки. 

Хронічні отрує ння. Вони є наслідком тривалої дії порівняно малих 

концентрацій сірковуглецю. У клініці хронічної інтоксикації сірковуглецем 

виділяють функціональну і органічну стадії. 

Функціональна стадія (сірковуглецевий невроз) характеризується наявністю 

у хворого астенічного синдрому (період вегетативно-судинної дисфункції). 

Найбільш характерні скарги хворих на головний біль, переважно в ділянці чола, 

біль у руках і нотах, почуття оніміння і судоми в них, загальну слабість і швидку 

втомлюваність. Нерідко спостерігаються болі в серці, задишка, серцебиття, 

підвищене потовиділення. Характерні розлади сну у вигляді безсоння або 

підвищеної сонливості, яскраві сновидіння страхітливого або виробничого 

змісту. 

При об'єктивному дослідженні виявляється лабільний настрій: збуджений 

стан з балакучістю та ейфорією змінюється станом сонливості та депресії.  



Характерні виражені вегетативні розлади: розширення зіниць, стійкий  червоний 

дермографізм, позитивний симптом м'язового валика, болісність у м'язах і за 

ходом нервових стовбурів, лабільність пульсу з тенденцією до гіпертонії або 

гіпотонії, регіональні судинні порушення (за типом синдрому Рейно), 

підвищення тиску у височних артеріях і в центральній артерії сітківки, зміни 

венозного тонусу, звуження артерій на очному дні з розширенням вен, спазм або 

спастико-атонічний стан капілярів. Може мати місце термоасиметрія на кожі 

голови та обличчя. Посилюються вестибулярно-вегетативні реакції. 

Згодом розвивається астеновегетативний синдром. Хворі скаржаться на 

в'ялість, різку загальну слабість, почуття тяжкості в голові, емоційну 

неврівноваженість з тенденцією до депресії, плаксивості. Нерідко їх турбує 

порушення сну за типом безсоння або дуже поверхневого, тривожного з багатьма 

яскравими сновидіннями. 

Типовими є явища зниження пам'яті та уваги. Хворі скаржаться на 

забутливість. Втрачається інтерес до роботи, розваг. На фоні апатії та депресії 

можливі приступи різкої запальності, метушливості. Розвивається імпотенція, 

дисменорея. 

З боку периферичної нервової системи виявляються почуття оніміння пальців 

рук і ніг, мерзлякуватість у кінцівках і ломота в них. Посилюються симптоми 

вегетативно-судинних розладів. Таким чином, відмічається деяка послідовність 

клінічних симптомів — астенічні або астеноневротичні реакції поступово 

переростають у стійкий астеновегетативний синдром з наступним розвитком 

осередкового, переважно гіпоталамічного ураження. Хоч треба відзначити, що 

ще раніше, при відсутності скарг, в осіб, що тривалий час працюють у контакті з 

сірковуглецем, при об'єктинноіму дослідженні вдається виявити зниження 

збудливості вестибулярно-моторних реакцій, зміну больової чутливості. 

Рефлекси із слизових оболонок глотки і при роздратуванні роговиці ока знижені. 

Відзначаються помірно виражені симптоми підвищення функції щитовидної 

залози, тенденція до зниження секреції шлункового соку. З 



розвитком захворювання астеноневротичні і вегетативні реакції проявляються 

виразніше. 

При подальшому розвитку патологічного процесу має місце дифузне 

органічне ураження центральної нервової системи, яке протікає за типом 

енцефалопатії або енцефалополіневриту (органічна стадія). 

Сірковуглецева енцефалопатія. Тяжке ураження нервової системи 

розвивається при тривалому стажі роботи на підприємствах, де недостатньо 

виконуються санітарно-гігієнічні і санітарно-технічні вимоги. 

Клінічна картина поліморфна. Залежно від локалізації змін у центральній 

нервовій  системі  клінічні прояви енцефалопатії можуть бути  різними. 

Відмічаються легка гіпомімія, нерізка асиметрія і нерівномірність лицьової 

інервації, підвищення сухожильних рефлексів, позитивні симптоми орального 

автоматизму. Виражені вегетативні розлади протікають за  типом кризів, 

нерідко симптомоадреналових з підвищенням виділення катехоламінів з сечею. 

Зміни психіки носять яскраво виражений характер. Хворі апатичні, похмурі, 

заторможені і часто депресивні. Втрата пам'яті може досягати різкого ступеня, 

можливі зорові й  слухові  галюцинації. Дуже характерним  є тактильна 

галюцинація з відчуттям дотику до плеча «чужої руки». 

Іноді на фоні хронічної інтоксикації може раптово розвиватись картина 

гострого психозу з явищами делірію. 

Сірковуглецевий поліневрит. Поліневрити можуть поєднуватись як з 

вегетоастенічним синдромом, так і з токсичною енцефалопатією. Можливий 

розвиток чутливої і вегетативної форм поліневриту. 

Уже на ранній стадії сірковуглецевої астенії при ретельному обстеженні 

нервової системи нерідко виявляються анізорефлексія, гіпестезія в дистальних 

відділах кінцівок. Пізніше з'являються скарги на відчуття оніміння пальців, 

мерзлякуватість у них, швидку втомлюваність ніг при ходьбі, слабкість в руках. 

При об'єктивному обстеженні знаходять розлади чутливості спочатку у вигляді 

гіперестезії, потім гіпестезії. У деяких випадках порушення поверхневої 



чутливості захоплює не тільки дистальні, але й проксимальні відділи кінцівок, а 

інколи — і сегменти тулуба та обличчя. 

Вегетативні порушення проявляються зниженням шкірної температури на 

кистях і стопах, зміною кольору та порушенням трофіки шкіри. 

Нерідко сірковуглецеві поліневрити можуть поєднуватись із симптомами 

ураження головного, а інколи і спинного мозку. У разі вираженого ступеня 

інтоксикації з наявністю екстрапірамідного синдрому можуть мати місце часті 

епізоди тремтіння, що отримали назву «залпи тремору». 

З боку внутрішніх органів відмічається лабільність артеріального тиску, 

зниження середнього пульсового кровонаповнення. Болі в серці поєднуються з 

нестійкістю ритму, іноді ознаками дистрофії мїокарда на електрокардіограмі, 

зниженням скорочувальної функції серцевої м'язи. Погіршуються показники 

зовнішнього дихання, що зумовлено подразною дією сірковуглецю на слизову 

оболонку верхніх дихальних шляхів. 

В осіб з хронічною сірковуглецевою інтоксикацією може діагностуватись 

хронічний гастрит зі зниженням секреторної та екскреторної функцій шлунка. 

Можливі ураження печінки, дисфункція щитовидної залози, кори надниркової 

залози. Характерним для інтоксикації сірковуглецем є порушення з боку статевої 

сфери у вигляді імпотенції в чоловіків і фригідності в жінок. Нерідкі дисменореї, 

у ряді випадків — ранній клімакс. Багатолітній контакт з сірковуглецем 

призводить до розвитку раннього атеросклерозу з переважним ураженням судин 

мозку та нирок. 

Діагноз інтоксикації сірковуглецем ставиться за даними щодо контакту з 

отрутою, за характерною симптоматикою визначення в крові та в сечі сірковуг- 

лецю і його кінцевих продуктів обміну — неорганічного сульфату. Сеча має 

своєрідний запах редьки. При випробуванні з розчином Фелінга вона набуває 

темно-коричневого кольору внаслідок наявності гематину, який утворюється в 

результаті розпаду гемоглобіну. Непрямими ознаками інтоксикації 

сірковуглецем є підвищеннія вмісту міді та 4-піридоксинової кислоти в сечі як 



результат впливу сірковуглецю на церулоплазмін і вітамін B6. 

Перебіг сірковуглецевого неврозу за умови своєчасного припинення контакту 

з отрутою сприятливий. Сірковуглецеві поліневрити теж характеризуються 

сприятливим прогнозом, хоча перебіг їх затяжний. Несприятливий прогноз 

очікується при токсичній енцефалопатії, проте треба мати на увазі, що багато її 

проявів під впливом відповідної терапії підлягають зворотному розвитку. 

Лікування. У разі розвитку гострої інтоксикації сірковуглецем хворого 

виносять з небезпечної зони. Рекомендують спокій, міцний чай, каву. У перші 

години отруєння дають кисень і карбоген (15 хв — карбоген, 45 хв — кисень). 

Уводять 1 мл 1% розчину лобеліну, 1 мл 2% розчину цитітону. При різкому 

зниженні серцевої діяльності слід увести 1 мл 25% розчину кордіаміну, 1 мл 10% 

розчину кофеїну. Потім проводять терапію, яка включає вітаміни, 

транквілізатори (диазепам), антидепресанти (імізин). Як антидотну терапію 

використовують препарати, що містять сульфгідрильні групи, глютамінову 

кислоту, вітамін B6, ацетат міді. 

Хворим з хронічною сірковуглецевою інтоксикацією вводять 20 мл 40% 

розчину глюкози з 1 мл 5% розчину вітаміну В1 внутрівенно, глютамінову 

кислоту всередину по 0,5 г тричі на день, 5% розчин вітаміну В6 внутрім'язово 

по 1—2 мл кожного дня. Курс лікування 3—4 тижні. Слід застосовувати 0,05% 

розчин міді сульфату по 15 крапель тричі на день. При розладах чутливості 

показані підшкірні ін'єкції розчину прозерину 1:1000 (починають з 0,2 мл і 

поступово підвищують до 0,8—1,0 мл), всього — 12-15 ін'єкцій. Хворим з 

токсичними енцефалопатіями показані транквілізатори, антигістамінні 

препарати (димедрол, супрастин, дипразин), антидепресанти, оксигенотерапія. 

При вегетативно-судинному синдромі ефективне комбіноване лікування 

малими дозами центральних холінолітіків, наприклад амізил у дозі 0,001 г на ніч 

в поєднанні з аевітом, кокарбоксилазою. 

Найкращі результати лікування хворих з діенцефальним синдромом дає 



застосування ліроксану. Його приймають усередину в дозі 0,03 г тричі на день 

протягом одного місяця. Ефективне також призначення хворому вітаміну B6 і 

ацетату міді. 

Із фізіотерапевтичних методів на початкових стадіях хронічної 

сірковуглецевої інтоксикації призначають гальванізацію за Щербаком. 

Рекомендують вуглекислі ванни з поступовим зниженням температури води. 

Експертиза працездатності. На початкових стадіях хронічної інтоксикації 

сірковуглецем хворі звичайно працездатність не втрачають. Переведенню на 

роботи, що виключають контакт з сірковуглецем, підлягають особи зі стійкими 

функціональними порушеннями нервової системи, а також з поліневропатією 

при відсутності ефекту від лікування. Показанням до визначення III групи 

інвалідності або часткової втрати професійної працездатності є складнощі з 

працевлаштуванням, оскільки в разі продовження контакту хворих з 

сірковуглецем порушення гомеостазу може набути прогресуючого характеру. 

Профілактика. Передбачається обов'язкова механізація робіт, пов'язаних з 

контактом з сірковуглецем, герметизація устаткування, використання засобів 

індивідуального захисту — промислові протигази в умовах підвищеного вмісту 

парів сірковуглецю в повітрі робочої зони. Невід'ємним правилом безпеки є 

захист шкіри за допомогою гумових рукавиць, фартухів і окулярів. 

Необхідно проведення попередніх і періодичних медичних оглядів, лікування 

супутніх захворювань. 

 
Інтоксикація тетраетилсвинцем 

Тетраетилсвинець — органічна сполука свинцю, безколірна масляниста 

рідина з солодкуватим нудотним запахом. Випаровується при кімнатній 

температурі. Легкорозчинна в органічних розчинниках, жирах, ліпоїдах. Добре 

вбирається одягом, бетоном, штукатуркою. Йде на виготовлення етилової 

рідини, яка застосовується як антидетонатор у двигунах внутрішнього згорання. 



Граничне допустима концентрація тетраетилсвинцю 0,005 мг/м3. 

Етилову рідину, що містить 50% тетраетилсвинцю, додають до бензину і 

одержують етилований бензин для автомобільного (на 1 л бензину 1,5 мл 

етилової рідини) і авіаційного (на 1 л 4—8 мл) транспорту. Для позначення 

етилову рідину підфарбовують у червоний колір, тому етилований бензин має 

рожеве забарвлення. Контакт з тетраетилсвинцем можливий при виробництві 

цього продукту, під час роботи на змішувальних станціях, а також в процесі 

одержання його сумішей. Загроза контакту існує також при транспортуванні та 

зберіганні їх у складських приміщеннях, під час обслуговування, 

випробовування, експлуатації та ремонту двигунів внутрішнього згорання, які 

працюють на етилованому бензині, і обслуговування нафтобаз, автомобільних 

гаражів. 

У виробничих умовах тетраетилсвинець завдяки своїй леткості може 

надходити до організму через дихальні шляхи, а також всмоктуватись через 

непошкоджену шкіру. В організмі тетраетилсвинець піддається гідролізу; 

молекула тетраетилсвинцю може залишатись незмінною в організмі до трьох 

місяців. Завдяки своїй тропності до ліпопротеїдів тетраетилсвинець накопичу- 

ється в головному мозку, проходить гематоенцефалітичний бар'єр. Неорганічний 

свинець, що вивільняється у разі розкладання тетраетилсвинцю, депонується 

переважно в центральній нервовій системі, частково виводиться з калом і сечею, 

його можна виявити в усіх біосубстратах. Виведення повільне, протягом місяців 

і навіть років після припинення контакту. 

Патогенез. Тетраетилсвинець — сильна нейротропна і судинна отрута. 

Уражає всі відділи мозку, особливо гіпоталамо-гіпофізарну систему. Викликає 

дегенеративні зміни в печінці та серці, уражає надниркові залози. 

Окрім токсичної дії самого тетраетилсвинцю, суттєве значення в патогенезі 

інтоксикації мають і продукти його часткового розпаду (триетилсвинець- 

хлорид), які мають сильні токсичні властивості. Роль свинцю, який утворюється 

при остаточному розпаді тетраетилсвинцю, незначна. Неорганічний свинець 



(кількість якого теж невелика) частково виводиться із організму, частково 

відкладається в тканинах. При цьому на відміну від свинцю, що надійшов до 

організму у вигляді металу, він локалізується переважно в центральній нервовій 

системі і меншою мірою в кістках і паренхиматозних органах. Припускають, що 

тропність цього з'єднання до ліпідів визначає переважне ураження центральної 

нервової системи. Крім того, деяке значення має те, що, судини гіпоталамічної 

ділянки мають підвищену проникливість для великомолекулярних з'єднань. 

Особлива чутливість кори і гіпоталамічної ділянки пов'язана з наявністю в цих 

зонах нейроендокринних. клітинних утворень. Крім того, існує припущення, що 

отрута, викликаючи роздратування вазорецепторів, рефлекторно обумовлює 

різку зміну функціонального стану гіпоталамусу. 

Судинний компонент безумовно відіграє серйозну роль у розвитку 

інтоксикації. Відома властивість тетраетилсвинцю впливати на тонус судин. 

Зміни кровообігу викликають аноксію головного мозку, а це в свою чергу ще 

більше поглиблює функціональні та органічні зміни в центральній нервовій 

системі. 

Крім того, деяку роль в генезі змін при інтоксикації тетраетилсвинцем відіграє 

вплив цього з'єднання на перебіг тканинних окислювальних процесів, особливо 

в нервовій тканині. Встановлено, що тетраетилсвинець блокує коферментну 

частину дегідрогенази піровиноградної кислоти, що порушує процеси її 

окислення і зумовлює збільшення вмісту піровиноградної кислоти й 

ацетілхоліну в тканинах. Виникає пригнічення холінестерази, ступінь якого 

пропорційний тяжкості токсичного впливу. 

Клініка. Залежно від інтенсивності і тривалості впливу тетраетилсвинцю на 

організм може виникнути гостре або хронічне отруєння. 

Гострі отруєння.  Гостра інтоксикація можлива при  значному забрудненні 

тетраетилсвинцем зовнішнього середовища, аваріях або в разі випадкового 

масивного обливання тіла тетраетилсвинцем чи етиловою 



рідиною, а також після випадкового заковтування цих речовин. 

У початковій стадії (І) гострого отруєння у хворих раптово з'являється різкий 

головний біль, іноді блювання, металевий присмак у роті, загальна слаб'ість. 

Нерідко спостерігається стан ейфорії, зниження критики. По- рушується сон (він 

стає переривчастим, поверхневим, супроводжується чисельними кошмарними 

сновидіннями), уві сні хворі кричать, метаються в ліжку, схоплюються, 

пориваються бігти. Вдень хворих охоплює почуття несвідомої тривоги, страху. 

Вони подавлені, розгублені, пам'ять знижена. 

Виявляються порушення з боку вегетативної нервової системи: артеріальна 

гіпотонія, брадикардія, гіпотермія. Ступінь тяжкості інтоксикації визначається 

вираженістю цих симптомів. Нерідко хворих турбує відчуття  повзання мурашок 

у певних ділянках тіла — своєрідна парестезія. 

У залежності від характеру основних симптомів на І стадії гострого отруєння 

виділяють окремі симптоми: передделірійний, органічний і астенічний. 

У передделірійному симптомокомплексі домінує порушення  сну. Сновидіння 

супроводжуються почуттям страху смерті. Хворим здається, що їх переслідують, 

мучать, що їм загрожує смертельна небезпека. 

Дещо пізніше гіпнагогічні галюцинації з'являються і в період засипання, 

спочатку як епізодичні картини (хворий бачить обличчя, образи тварин), потім 

набувають характеру страхітливих видінь. Галюцинації в період засипання є 

передвісниками розвитку психомоторного збудження. 

Органічний синдром за типом енцефалопатії на відміну від передделірійного 

характеризується більш обмеженою психопатологією. На перший план 

виступають порушення лобно-мозочкової системи: атаксія, порушення ходи, 

ністагм, дизартрія, тремтіння кінцівок, іноді інтенційне тремтіння. Відмічаються 

різкі головні болі, безсоння. 

Клінічна картина початкового періоду гострої інтоксикації тетраетилсвинцем 

в найлегших формах обмежується астенічним синдромом (підвищена 

втомлюваність, порушення уваги, розлади сну, головний біль, емоційна 



неврівноваженість). 

При легких формах гострої інтоксикації процес поступово компенсується і 

закінчується повним одужанням. 

Стадія II — передкульмінаційна. У разі гострих інтоксикацій 

тетраетилсвинцем у більш тяжких формах процес може прогресувати, 

переростаючи в передкульмінаційну стадію. Розвивається марення. Маячний 

стан — найбільш характерний прояв тяжкого гострого отруєння 

тетраетилсівинцем. Росте почуття тривоги. Хворі пригнічені, недовірливо 

ставляться до тих, хто їх оточує. З'являються зорові, слухові, тактильні 

галюцинації, які носять загрозливий характер. Все оточуюче хворий сприймає як 

вороже, спрямоване проти нього. У найтяжчих випадках розвивається різко 

виражене психомоторне збудження, яке протікає на фоні приголомшеного стану 

свідомості. Хворі стають різко агресивними. Вони намагаються втекти з 

лікувальних закладів, вискакують з вікон. У цьому періоді нерідко 

спостерігаються своєрідні сенестопатії, розлади схеми тіла, що спричиняє 

розвиток марення фізичного впливу. 

Делірійний синдром може перерости в кульмінаційну стадію. 

Стадія III — кульмінаційна, протікає досить бурхливо. Найбільш 

характерними симптомами є різко виражене психомоторне збудження на фоні 

розладнаної свідомості. Хворих насилу вдається утримати в ліжку, вони рвуть на 

собі білизну, дуже агресивні. На висоті збудження виявляються вегетативні та 

трофічні порушення, пов'язані з ураженням вищих відділів центральної нервової 

системи. Порушення терморегуляції супроводжується значним підвищенням 

температури тіла, виникає лейкоцитоз, лімфоцитоз. Дихання стає частішим, 

поверхневим, кров'яний тиск коливається від низьких показників до високих, 

відмічається профузний піт. Іноді виникає колапс, який і може призвести до 

гибелі хворого. 

У тих, хто переніс токсичний психоз, у віддаленому періоді можуть тривалий 

час спостерігатись дефектні стани психіки (емоційна неврівноваженість, 



схильність до патологічних афектів, інтелектуальна деградація). 

Хронічні отрує ння. Хронічні інтоксикації тетраетилсвинцем можуть 

спостерігатись в осіб, які знаходяться тривалий час в контакті з невеликими 

концентраціями цих речовин. 

У перебізі хронічного отруєння виділяють три послідовні стадії. Взагалі 

хронічні інтоксикації тетраетилсвинцем відносяться переважно до більш легких 

і таких, що мають сприятливіший перебіг. 

Початкова стадія (І) характеризується астенічним симптомокомплексом. 

Хворі скаржаться на підвищену втомлюваність, загальну слабість, утрату 

апетиту, зниження пам'яті та уваги, неспокійний сон, емоційну нестійкість. 

На цьому фоні виникають характерні для даної стадії симптоми — 

брадикардія, судинна гіпотонія, гіпотермія, підвищена салівація, пітливість. 

Спостерігаються розлади сну, з'являються кошмарні сновидіння, відмічається 

почуття страху, подавлений настрій, депресія, різкі емоціональні спалахи 

обурення. У цій стадії хронічне отруєння носить зворотний характер. 

Стадія II хронічної інтоксикації тетраетилсвинцем сьогодні зустрічається 

рідко. Клінічна картина захворювання набуває характеру енцефалопатії з більш 

стійкими змінами в нервовій системі. Відмічаються тремтіння рук, хиткість при 

ході, позитивний симптом Ромберга, дизартрія, ністагм. 

Перебіг захворювання в цій стадії затяжний, хворі потребують тривалого 

лікування, часто після нього залишаються стійкі наслідки: зниження інтелекту, 

порушення сну. 

До стадії III відноситься синдром токсичного психозу. Частіше всього 

причиною останнього є додаткові екзогенні фактори, наприклад прийом 

алкоголю. 

У тих, хто переніс виражені форми хронічної інтоксикації тетраетилсвинцем, 

можуть спостерігатись залишкові явища: астенізація, порушення сну, емоційна 

неврівноваженість, зниження працездатності. Нерідко у хворих швидко 

прогресує атеросклеротичний процес, уражуючи судини мозку і серця. На 



цьому фоні часто розвивається гіпертонічна хвороба, перебіг якої досить тяжкий. 

Лікування. При гострій інтоксикації доказано: повний спокій, снотворні із 

групи барбітуратів. При різкому збудженні — внутрім'язово 10 мл 10% розчину 

гексеналу. Потім введення 2% розчину барбіталу в мікроклізмі (50 мл). 

Внутрім'язово барбаміл (5—10 мл 5% розчину), внутрівенно або внутрім'язово 

введення 25% розчину сульфату магнію (5—10 мл). Внутрівенно 40% розчин 

глюкози (20 мл) з аскорбіновою кислотою (300—500 мг) і вітамін В1 (40—50 мг). 

Перед сном тепла ванна з наступним прийомом снотворного. Кисень, при 

необхідності кофеїн, кордіамін. 

При попаданні тетраетилсвинцю на шкіру треба негайно обмити забруднені 

ділянки гасом або бензином, потім теплою водою з милом. Слід змінити одяг і 

білизну. 

У разі хронічного отруєння за наявності вегетоастенічного синдрому: 

внутрівенні вливання 40% розчину глюкози (20 мл) з аскорбіновою кислотою 

(300 мг), внутрім'язово ін'єкції 10 мл 10% розчину кальцію глюконату (10—12 

ін'єкцій), біогенні стимулятори. При судинній гіпотонії: вітамін В1 (40—50 мг) 

внутрівенно. При гіпертензії: внутрім'язово по 5 мл 25% розчину магнію 

сульфату (15 ін'єкцій). 

Експертиза працездатності. На початковій стадії інтоксикації — тимчасова 

непрацездатність (трудовий лікарняний листок). Повернення на роботу тільки за 

умови добрих результатів лікування, покращання умов праці. 

При помірно вираженій стадії — повернення на роботу з етилованим 

бензином заборонено. Стійке обмеження працездатності (професійна 

інвалідність). Раціональне працевлаштування. 

Виражена стадія — працездатність стійко обмежена або втрачена 

(інвалідність II—III групи). 

Профілактика. Строге дотримування встановлених санітарно-гігієнічних 

правил: заборона заправки машин вручну відрами, засмоктування бензину 



через рот шлангом, миття рук і прання спецодягу в етилованому бензині, 

дотримування правил особистої гігієни, упорядкування прийому їжі під час 

роботи, зберігання І прання спецодягу тільки на підприємстві. 

Харчовий раціон повинен бути багатим на лецитин. Обов'язкові попередні та 

періодичні медичні огляди робітників. 

 
Отруєння ціаністими з’єднаннями 

Ціаниди поділяються на неорганічні і органічні сполуки. Неорганічні ціанисті 

з’єднання у виробничих умовах зустрічаються у вигляді синильної кислоти, 

нітріла мурашиної кислоти. Синильна кислота або ціанистий водень – 

безколірна, легко рухома, дуже летка рідина; водні розчини мають запах 

мігдалю. Пари синильної кислоти легше за повітря. Похідні синильної кислоти 

– ціаниди (ціанистий калій, натрій) розкладаються на повітрі із виділенням 

ціанистого водню. 

Синильна кислота і її похідні широко застосовуються в різних галузях 

промисловості і сільського господарства, виробництві фармацевтичних 

препаратів, літографії, фотографії, для виймання золота і срібла із руди, під час 

загартовування і рідкої цементації металів, в якості пестицидів (хлорціан, 

бромціан) і як добрива (ціанамід кальцію) тощо. 

ГДР для ціанистого водню і ціанидів (у перерахуванні на ціанистий водень) 

дорівнює 0,3 мг/м3. 

В організм надходять через органи дихання, шлунково-кишковий тракт,  дуже 

швидко всмоктуються через слизові оболонки. Можливе також надходження 

через шкіру під час стикання із розчином. В організмі синильна кислота частково 

руйнується, ціаниди зв’язуються із сіркою і у вигляді нетоксичних роданидів 

виводяться із випорожненням і сечею. Частково синильна кислота у незмінному 

вигляді виділяється легенями (видихаєме повітря має запах мігдалю). 

Патогенез. Ціаниди, які мають велику спорідненість до тривалентного 



заліза, блокують дихальний геміфермент Варбурга (цитохромоксидазу клітин). 

Внаслідок цього виникає неможливість утилізації кисню і наступає тканинна 

гіпоксія. Тканини не можуть утилізувати кисень. Вміст кисню у венозній крові 

різко підвищується, артеріовенозна різниця майже повністю згладжується 

(слизові оболонки і шкірні покрови постраждалих мають ярко виражене ясно- 

червоне забарвлення). 

Вражається центральна нервова система як та, що найбільш чутливо реагує на 

кисневе голодування. Досить рано вовлікається дихальний і серцево- судинний 

центри. 

При хронічному впливі ціанистих з'єднань на організм важливу роль в 

інтоксикації відіграє пригнічення продукції тиреоїдних гормонів щитовидної 

залози, яке виникає внаслідок утворення роданістих з'єднань, що призводить до 

розвитку гіпотеріозу. 

Клініка. В клінічному перебігу розрізнюють гостре і хронічне отруєння. 

Гостре отруєння.  В клінічній картині гострого отруєння виділяють чотирі 

стадії. 

I стадія – начальних явищ. Вона проявляється наявністю металевого 

присмаку у роті, подразненням слизових оболонок, онімінням язика, губ,  інколи 

підборіддя, головного болю, запаморочення голови. Хворі скаржаться на почуття 

теплоти під грудьми, нудоту, блювання, позиви до дефекації. У них виникає 

відвернення до куріння. Дихання стає більш частим, виникає  стиснення в грудях. 

Артеріальний тиск підвищується. Спостерігається ярке забарвлення шкірних 

покровів при відсутності виражених відхилень з боку інших органів. При умові 

виведення постраждалого із забрудненої зони, всі явища швидко минають і через 

2-3 дні наступає повне одужання. 

II стадія – диспноетична. Вона характеризується посиленням загальної 

слабкості, розвитком нестерпної задишки, порушенням ритму дихання і нахилом 

до втрати свідомості під час невеликого фізичного навантаження. Поступово 

наростає стан приголомшення, хворий втрачає свідомість. Пульс 



стає рідким, зіниці розширені, з'являється екзофтальм. 

III стадія – конвульсивна. В цій стадії хворий впадає в кому. Слизові 

оболонки забарвлені в ярко-червоний колір, з'являється різке напруження м'язів 

і тяжкі приступи клонічних і тонічних судом. Дихання часте, поверхневе, має 

місце виражена тахікардія. Спостерігається мимовільне відходження кала і сечі. 

IV стадія – паралітична. В цій стадії судоми припиняються. Відмічається 

повна втрата чутливості, зникнення рефлексів. Зіниці розширені, реакція їх на 

світло відсутня. Має місце позитивний симптом Бабінського, ригідність 

потиличних м'язів, підвищення пластичного тонуса м'язів тулуба і кінцівок. 

Нерідкі повторні приступи генералізованих судом тонічного і клонічного 

характеру. Дихання поверхневе, рідке, інколи аритмічне. Температура тіла 

підвищена. Пульс частий, м'який, інколи аритмічний, гіпотонія. Смерть 

наступає внаслідок паралічу дихального центру. 

Хронічне отруєння. Ранніми ознаками хронічної дії неорганічних ціанидів є 

головний біль, запаморочення голови, загальна слабість, послаблення пам'яті, 

безсоння, біль в серці, задишка, сухість в горлі, диспепсичні явища, посилена 

пітливість, почастішання сечовипускання. В крові спостерігається високий вміст 

гемоглобіну і еритроцитів, ретикулоцитоз, нейтрофільний лейкоцитоз із 

палочкоядерним зрушенням. Гіпоглікемія, зниження основного обміну. 

В хронічному перебігу отруєння ціанистими сполуками виділяють декілька 

форм: з переважним ураженням нервової системи (астено-вегетативний 

синдром, а в більш тяжких випадках – синдром паркінсонізму із очаговою 

мікросимптоматикою); серцево-судинної системи і органів дихання (розширення 

меж серця, глухість тонів, гіпотонія, явища бронхоальвеолярного стазу, 

емфіземи легенів); з переважним ураженням органів травлення (диспепсичні 

явища, зміна кислотності шлункового соку, ознаки помірно вираженого 

токсичного гепатиту); з переважним ураженням щитовидної залози (явища 

гіпотиреозу – блідість і одутлість обличчя, сповільненість психічних 



реакцій, зниження основного обміну). 

Діагностика. В діагностиці гострого отруєння ціанистими з'єднаннями, 

особливо гострого, мають значення такі ознаки: запах гіркого мигдалю, ярко- 

червоне забарвлення шкіри, розвиток вираженої задишки. 

Встановлення діагнозу хронічного отруєння базується на наявності 

неспецифічних проявів функціонального порушення нервової системи, що 

виникає у осіб з великим стажем роботи в умовах контакту з ціанистими 

з'єднаннями в концентраціях, які перевищують ГДР. 

Лікування. Лікувальні заходи у хворих із гострим отруєнням ціанистими 

сполуками проводять у відповідності з такими принципами: 

1. Утворення в крові так званого бар'єра, що досягається внутрішньовенним 

призначенням метиленового синього (50-100 мл 1% водного розчину), а також 

шляхом вдихання амілнітрита. Метиленовий синій і амілнітрит переводить 

гемоглобін в метгемоглобін, який зв'язується із ціанидами. Метгемоглобін,  який 

має в своєму составі тривалентне залізо, швидко утворює із ціанидами 

ціанметгемоглобін (в крові утворюється бар'єр раніше, ніж ціанисті з'єднання 

потраплять у тканину). 

2. Нейтралізація отрути. З цією метою вводять велику кількість глюкози і 

гіпосульфіту натрія, що призводить до утворення нетоксичних роданістих 

з'єднань, які виділяються із організма нирками. 

3. Проведення патогенетичної терапії із впливом на тканьові окислювальні 

процеси. Метиленовий синій, який вводять постраждалим (а він має 

окислювально-востановчі властивості і виконує роль акцептора і донатора водня 

в організмі) окислює тканинний субстрат. 

Всіх постраждалих обов'язково виводять із забрудненої зони на чисте повітря. 

Знімають забруднений одяг, дають вдихнути амілнітрит. При необхідності 

роблять штучне дихання, обов'язково на фоні призначення антидотних засобів 

(метиленовий синій, хромосмон – 1% розчин метиленового синього у 25 % 

розчині глюкози, амілнітрит). В разі необхідності дають 



серцево-судинні препарати, а також засоби, що збуджують дихальний центр. 

При хронічному отруєнні ціанистими з'єднаннями проводять симптоматичне 

лікування. 

Експертиза працездатності. Легкі гострі отруєння ціанідами проходять 

безслідно (після перенесеної гострої інтоксикації легкого ступеня працездатність 

залишається збереженою, при наявності залишкових явищ отруєння – астенії, 

показано тимчасове відсторонення від роботи с токсичними речовинами 

терміном на 1-2 місяці). Після тяжкої інтоксикації подальша робота з ними 

протипоказана. Віддалені наслідки тяжкої інтоксикації (виражені порушення 

нервової системи астенія, енцефалопатія) можуть призвести до стійкого 

обмеження працездатності. 

При початкових легких формах хронічної інтоксикації показано проведення 

відповідного лікування, надання трудового лікарняного листа. При більш 

виражених проявах інтоксикації проводять лікування в умовах стаціонару, 

санаторно-курортне лікування, показаний постійний перевід на іншу роботу. В 

разі зниження працездатності – призначення інвалідності професійного 

характеру. 

Профілактика. Профілактичні заходи повинні бути спрямовані на 

проведення герметизації і механізації процесів, при яких можливе виділення 

ціанистого водню. Проводиться суворий контроль за безпечним зберіганням 

ціанистих з'єднань, дотримування правил роботи з цими речовинами. 

Використання засобів індивідуального захисту, проведення попередніх і 

періодичних медичних оглядів працюючих. 

Органічні ціаніди – нітрили, зокрема акрілонітрил. Нітрил акрилової кислоти 

або вінілціанид - безколірна летка рідина із своєрідним запахом. Застосовується 

для виготовлення дивінілнітрильних каучуків, органічних стекол, синтетичних 

волокон, для синтезу барвників і як пестицид. ГДР – 0,5 мг/м3. 

Клініка. Гостре отруєння парами акрілонітрила проявляється 



подразненням слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, 

свербінням шкіри. Хронічне отруєн ня характеризується розвитком  

атрофічного риніту, ларінгофарингіту, астеновегетативного синдрому із 

артеріальною гіпотонією, лабільністю пульсу. Можливий розвиток 

міокардіодистрофії, ураження шлунково-кишкового тракту, печінки. 

 


